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Sammanfattning

Kommunfullmäktige har mottagit en motion från Anders Andersson (V) där det föreslås att
Malmö stad övertar all lokalvård i kommunens verksamheter i egen regi.
Motionen har remitterats till servicenämnden som har inkommit med ett yttrande där nämnden
föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Anders Anderssons (V) motion om Lokalvård i egen regi
besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag






Motion av Anders Andersson (V) om Lokalvård i egen regi
Servicenämnden beslut § 127 191217 med muntlig Reservation (V) och Särskilt yttrande
(SD)
Remissvar från servicenämnden
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200203 Motion av Anders Andersson (V) om Lokalvård i egen
regi

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-03
Kommunstyrelsen 2020-02-12
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Beslutet skickas till

Motionären
Servicenämnden
Ärendet

Kommunfullmäktige har mottagit en motion från Anders Andersson (V) där det föreslås att
Malmö stad övertar all lokalvård i kommunens verksamheter i egen regi.
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Motionären menar att lokalvård i egen regi ger högre lön, heltid och bättre arbetsvillkor för
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personalen utan att kosta mer. I motionen anges det även att bättre arbetsvillkor såsom
fortbildning ger yrkesskicklighet och högre status för lokalvårdarna. Därmed ger lokalvård i egen
regi högre kvalité och bättre hygien i Malmö stads verksamheter, enligt motionären.
Motionen har remitterats till servicenämnden som har inkommit med ett yttrande där nämnden
föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.
Servicenämndens yttrande
Servicenämnden bekräftar i sitt yttrande att lokalvården i intern regi erbjuder bra sociala villkor,
hög trivsel, löner enligt avtal och heltid som norm för medarbetarna. Nämnden påtalar dock att
den inte kan kommentera hur dessa frågor hanteras i externa bolag eftersom det är de
beställande förvaltningarna som upphandlar städbolag i de fall de väljer att inte använda sig av
lokalvård i egen regi. Av samma anledning anser sig nämnden inte kunna kommentera på
prisbilden mellan intern och extern lokalvård. Servicenämnden belyser att jämförelsen är
komplex eftersom det är svårt att värdera sociala och arbetsmiljömässiga villkor i kostnadstermer
samt att kvalitén på tjänsten av intern och extern lokalvård inte mäts med samma metod.
Nämnden konstaterar dock att flertalet förvaltningar de senaste åren har gått över från extern till
intern lokalvård med positiva förändringar i kvalitén på utförandet och bättre kommunikation
inom partnerskapet som resultat. Ytterligare förvaltningar som har noterat dessa skillnader har
en pågående övergång från extern till intern lokalvård, enligt servicenämnden.
Om kommunfullmäktige beslutar att all lokalvård ska ske i intern regi, i linje med motionens
förslag, framhåller servicenämnden att det skulle kräva en betydligt större organisation än den
som finns idag samt att en sådan organisation behöver få utrymme att växa fram över tid.
Servicenämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
(V) reserverade sig muntligt mot beslutet. (SD) inkom med ett särskilt yttrande.
Stadskontorets bedömning
Stadskontorets bedömning görs med utgångspunkt i servicenämndens yttrande där det framgår
att lokalvård i intern regi erbjuder bra arbetsvillkor och trivsel samt har gett positiva förändringar
i kvalitén i flertalet förvaltningar. Som nämnden konstaterar är det dock de beställande
förvaltningarna som upphandlar externa lokalvårdsbolag och som hanterar arbetsvillkoren
tillsammans med bolagen då externa leverantörer används. Att jämförelser av prisbilden mellan
intern och extern organisering är komplex, som nämnden beskriver, bedömer stadskontoret
också talar för att de beställande förvaltningarna fortsatt själva bör avgöra om man väljer intern
eller extern organisering av lokalvården utifrån sina erfarenheter.
Servicenämnden påtalar dessutom att ett bifall till motionens yrkande skulle kräva en betydligt
större organisation som behöver få utrymme att växa fram över tid.
Stadskontorets förslag är därför att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses
besvarad med vad som redovisas i ärendet.
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